Mød Liberty
Liberty er logistikelev hos Fertin.
At være logistikelev er som et
puslepil – der er en masse brikker,
som man skal have til at gå op.
Liberty startede som logistikelev hos Fertin for halvandet år siden. Hendes interesse for logistik kommer
fra hendes lyst til at forstå, hvordan processen fra råvare til slutprodukt fungerer. Liberty, som oprindeligt er fra USA, har en international baggrund, hvorfor hun også gerne ville have en elevplads i en international virksomhed. Hun sidder i afdelingen ’Order
Execution & Customer Service’, hvor hun laver planer til produktionen, som består af en 4-12 ugers
plan. I løbet af ugen følger hun op på produktionsplanen. Her tjekker hun om tingene går som de skal,
eller om der er nogle udfordringer, som skal løses. En
vigtig opgave for logistikeleven er planlægningen af
julegaveuddeling, samt andre personalegoder til alle
medarbejdere.
En normal dag for Liberty starter med tjekke op på
om der har været nogle udfordringer i produktionen,
som skaber risiko for, at ugens plan ikke lykkedes.
Herudover er hun i dialog med disponenterne for at

»

Liberty fortæller:
Det fedeste ved at være elev
hos Fertin er »det ansvar og
den tillid som virksomheden
giver.
Jeg sidder med en del ansvar
over mange ting, og jeg
synes det er fedt at man som
elev får lov til det«

«

høre om de bestilte råvarer er hjemme, om de er gået
igennem analysen uden problemer, samt om der er
noget Fertin skal være opmærksom på ved levering.

At være logistikelev hos Fertin
Grundlaget bag Libertys valg om at tage sin elevtid
hos Fertin var bl.a., at nogle af Fertins kunder er
amerikanske, og derfor oplever hun nærmest en
hjemmelig følelse. Herudover gik valget på Fertin
med baggrund i de opgaver, som hun kunne få for
hånden. Opgaverne hos Fertin er strukturerede og
elevens ønsker er i fokus. Denne tilgang passede godt
sammen med Libertys personlighed. Derfor var valget om elevplads ikke svært. Som logistikelev er der
altid noget at lave. Der er både store og små opgaver,
og der er altid stor opbakning fra kollegaer. Liberty
fortæller: »Det er fedt, at ens kollegaer er så gode til at

hjælpe, hvis man har brug for det.« Herudover har
man som elev indflydelse på sine egne opgaver. Man
får en opgave, og så bestemmer man selv, hvordan
den skal løses. Liberty siger: »Man får hurtigt tillid
fra virksomheden, og der er altid god sparring med
chef og kollegaer.«

Fremtiden for Liberty
Liberty er i løbet af hendes elevtid blevet bekræftet i,
hvad hun vil i fremtiden. Hun vil gerne være planlægger, da hun synes at det er spændende at gå i detaljer og få hele puslespillet til at gå op. Hun synes, at
Fertin har været en god platform for læring, og hun
har udviklet sig både personligt og fagligt. Som hun
siger: »Hvis jeg får tilbuddet om at blive, så siger jeg
helt klart ja! Der er en masse gode kollegaer og gode
opgaver.«

